GIÁO XỨ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
SACRED HEART OF JESUS CHRIST

VĂN PHÒNG Cha Chính Xứ
Lm Dominic Phạm Trọng Phúc,C.Ss.R.
2121 N. Denton Dr., Carrollton, TX 75006
ĐT. 972-446-3461
Khẩn cấp 520-465-4414
Fax 972-446-9551
NHÀ XỨ: 1313 Newport Dr.
Carrollton, TX 75006
www.thanhtamdallas.org
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ
Chúa Nhật: 9:00; 11:00 sáng,
12:30 trưa (trong mùa học)
vào5:30 (chiều Thứ Bảy hôm trước)
Ngày thường: 6:30 chiều.
Riêng Sáng Thứ Bảy: 8:00
Lễ buộc: 9:00 sáng; 6:30 chiều
và 6:30(chiều ngày hôm trước)
BÍ TÍCH RỬA TỘI
3:30 chiều Thứ Bảy đầu tháng
BÍ TÍCH GIẢI TỘI
4:00 - 5:00 chiều Thứ Bảy
BÍ TÍCH HÔN NHÂN
Liên lạc với Cha Chính Xứ trước 6 tháng và
phải có chứng chỉ đã học lớp dự bị hôn nhân.
BÍ TÍCH XỨC DẦU THÁNH
Khi cần xin liên lạc với Cha Chính Xứ
GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ
Theo giáo luật, khi tới cư ngụ một nơi nào,
các tín hữu phải ghi danh gia nhập giáo xứ
càng sớm càng tốt. Xin liên lạc với Cha
Chính Xứ hoặc Hội Đồng Mục Vuc để gia
nhập Cộng Đoàn Dân Chúa.

HIỆP THÔNG
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TÂM THƯ MỤC VỤ

YÊU CHÚA THƯƠNG NGƯỜI
Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em,
Thiên Chúa là Tình Yêu. Đạo Chúa là đạo của
yêu thương. Tình yêu là giới răn duy nhất Chúa
đòi buộc cho mọi người con cái của Ngài, cho
mọi người môn đệ Chúa Kitô. Đã mang danh là
con cái Chúa, là môn đệ Chúa Kitô thì chúng ta
phải sống giới răn yêu thương đối với Chúa và
với tha nhân.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã tóm kết các giới luật vào trong giới luật yêu
thương. Tình yêu này hướng về Chúa và cũng phải hướng về tha nhân. Chúa đòi buộc
yêu Chúa trên hết mọi sự, phải yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Chúa
đòi buộc yêu thương tha nhân như chính mình.
Giới răn yêu thương này nối kết Chúa và tha nhân. Yêu Chúa không thể tách rời ra
khỏi yêu thương tha nhân. Yêu Chúa và yêu thương tha nhân phải được biểu lộ ra qua
các việc làm cụ thể. Không thể nào chu toàn giới luật yêu Chúa nếu mà chúng ta có
lối sống bất công, vô cảm, hiếp đáp và thiếu sót ra tay giúp đỡ tha nhân trong khả
năng riêng của mình.
Chúng ta phải nhận ra là Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Ngài dựng nên chúng
ta, ban cho sự sống, ơn cứu độ, biết Chúa, được hưởng các ơn lành hồn xác,… Chúa
vẫn tiếp tục nhẫn bại, bao dung và tràn đầy lòng thương xót đối với chúng ta. Vì nhận
biết tình yêu của Ngài nên chúng ta phải sống tình yêu đáp trả tình yêu.
Bài Tin Mừng mời gọi chúng ta xét lại lối sống của mình về tình yêu. Chúng ta có
lòng biết ơn đáp trả lại những ơn lành của Chúa ra sao bằng việc yêu mến Chúa trước
tiên và trên hết. Chúng ta cũng bị Lời Chúa xét hỏi về đời sống đức ái của mình với
tha nhân ra sao. Chúng ta có luôn nỗ lực trách xa bất công, điều gây tổn thương, ích
kỷ và ở mặt tích cực thì đã cố gắng sống bác ái trong tư tưởng, lời nói và việc làm ra
sao?
Chúng ta cầu xin Đức Trinh Nữ Maria dìu dắt và phù giúp chúng ta luôn sống giới
răn yêu thương đối với Thiên Chúa và với tha nhân.

Lm. Dominic Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R.
Chính xứ
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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
25-10: Chúa Nhật Tuần XXX Thường Niên
26-10: Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên
27-10: Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên
28-10: Thứ Tư, lễ Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông
đồ, lễ kính
29-10: Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên
30-10: Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên
31-10: Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên
01-11: Chúa Nhật Tuần XXXI Thường Niên, lễ Các
Thánh Nam Nữ, lễ trọng
BÁO CÁO TÀI CHÁNH
Chúa nhật, ngày 18/10/2020: Giáo xứ nhận được
$3,998.00 (bao gồm trong phong bì: $3,470.00, qua online: $216.00, Loose cash: $312.00).
Xin Chúa rộng ban muôn phúc lành cho mọi người
đã dâng cúng, đóng góp trong đức tin, lòng yêu mến
và quảng đại.
THÔNG BÁO
CHÚC MỪNG CÁC EM LỚP RLLĐ
Vào Chúa nhật, ngày 25/10/2020, các em lớp RLLĐ sẽ
lần đầu tiên đón nhận Bí tích Mình Máu Thánh Chúa
trong 2 Thánh lễ 9:00 am và 11:00 am. Xin chúc mừng
các em và xin cộng đoàn cầu nguyện cho các em.
ĐỔI GIỜ VÀO CHÚA NHẬT (1/11)
Chúa nhật tuần tới, ngày 1/11, đổi giờ (vặn đồng hồ
chậm lại 1 tiếng).

CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Chương trình học Giáo Lý Dự Tòng tại giáo xứ sẽ bắt đầu
vào Chúa nhật, ngày 18/10/2020. Mọi thắc mắc, xin liên
lạc với chị Lệ Hiền, (972) 740-6597.
CHẦU THÁNH THỂ

Vào Chúa nhật, ngày 25/10/2020, tại nhà thờ sẽ có giờ
chầu Thánh Thể vào lúc 3:00 - 4:00 pm. Trong giờ chầu
này, sẽ có đọc chuỗi kinh kính Lòng Chúa Thương Xót và
chuỗi kinh Mân Côi. Xin những ai đến dự nhớ đeo khẩu
trang và ngồi cách xa nhau ít là 6ft nếu không là thành
viên trong cùng một gia đình.
RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

Trong lúc Đại dịch COVID-19 đang lan rộng, các giáo
dân không thể đến nhà thờ lúc này để tham dự Thánh lễ
và rước Mình Thánh Chúa. Chúng ta có thể đón rước
Chúa thiêng liêng với lòng yêu mến khao khát ao ước
được rước Chúa và giữ sự kết hiệp luôn luôn với Chúa
Giêsu Thánh Thể. Chúng ta có thể bày tỏ lòng ao ước và
đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể cách thiêng liêng với lời
kinh của Thánh Anphongsô như sau:
“Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Bí
Tích Mình Thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự,
cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng, bởi vì
bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự
vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như
con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng
kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng để
con lìa bỏ Chúa bao giờ.”
DANH SÁCH DÂNG CÚNG HOA
i AC Duy & Hà: Dâng hoa tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, và

Thánh Giuse: $150.00

i AC Hoàng & Ánh: Dâng hoa tạ ơn Chúa, Mẹ Maria,

và Thánh Giuse: $50.00

i AC Hoà: Cúng hoa Đức Mẹ và Thánh Giuse: $40.00
i AC Hiền & Thanh: Dânng hoa Đức Mẹ và Thánh Cả

Giuse: $100.00

LÀM PHÉP BÃI ĐẬU XE VÀ NHÀ KHO
Cha xứ sẽ cử hành nghi thức làm phép bãi đậu xe và
nhà kho mới sau Thánh lễ 9:00 am của Chúa nhật, ngày
01/11/2020. Xin kính mời tất cả cùng tham dự.
THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA
ĐỜI (2/11)

Tại giáo xứ sẽ có hai Thánh lễ vào thứ Hai, ngày 2
tháng 11: buổi sáng lúc 8:30 am và chiều lúc 6:30 pm
để cầu cho các tín hữu đã qua đời.
Sau lễ sáng 8:30 am của ngày này, xin kính mời những
ai có thể thu xếp cùng đi viếng nghĩa trang của giáo xứ
để cầu cho các linh hồn đã qua đời.
To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.
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THÔNG BÁO (Cập nhật vào ngày 19/06/2020)
Đức Giám mục Edward J. Burns của GP Dallas đã ban
hành Sắc lệnh mới vào ngày 17/06/2020 với những
hướng dẫn cụ thể cho ĐỢT 3 (PHASE THREE). Sau
đây là các điểm chính của Sắc Lệnh mới này:
1. Đức giám mục cho phép các Thánh lễ Chúa nhật có
giáo dân dự được bắt đầu trở lại vào ngày
28/06/2020.
2. Mọi người Công giáo trong GP Dallas vẫn tiếp tục
được miễn chuẩn khỏi luật buộc dự lễ Chúa nhật và
các ngày lễ buộc trong giai đoạn này.
3. Số lượng người dự lễ ngày thường và Chúa nhật

không quá 50% sức chứa hiện tại của nhà thờ.
Thông Báo và Hướng Dẫn Cho Giáo Dân Tham Dự
Thánh Lễ tại Giáo xứ (Cập nhật vào ngày
19/06/2020)
1. Thánh lễ ngày thường có giáo dân dự: từ thứ Hai –
thứ Sáu vào lúc 6:30 pm và sáng thứ Bảy vào lúc
8:00 am.
2. Các Thánh lễ cho ngày Chúa nhật như sau: chiều
thứ Bảy, lúc 5:30 pm và Chúa nhật, lúc 9:00 am và
11:00 am.
3. Dựa trên chỉ dẫn sức chứa không quá 50%, số
lượng giáo dân tham dự Thánh lễ ở trong nhà thờ,
trên lầu, phòng Thánh gia tối đa 170. Nếu dùng
thêm bên Hội trường thì được thêm khoảng 120
người.
4. Xin mọi giáo dân muốn tham dự Thánh lễ giờ nào
của chiều thứ Bảy và ngày Chúa nhật vui lòng ghi
danh trước qua mạng (on-line Mass registration) .
Xin vui lòng thường xuyên vào trang mạng của giáo
xứ để biết các cập nhật.
5. Hiện tại chưa biết rõ số lượng giáo dân tham dự
thánh lễ ra sao. Có thể sau 2 tuần khi thấy rõ thêm
về nhu cầu số lượng giáo dân muốn dự Thánh lễ,
cha xứ sẽ dâng thêm lễ vào lúc 12:30 pm nếu có
nhu cầu hợp lý.
6. Giáo dân không cùng một gia đình ngồi cách nhau
ít nhất 6 ft. Gia đình ngồi gần nhau và sau đó phải
cách xa hai bên trái hay phải 6 ft mới có người ngồi.
7. Cách một hàng ghế mới có hàng ghế khác được sử
dụng. Những hàng ghế nào không được sử dụng sẽ
có dây gián rõ ràng. Xin giáo dân dự lễ ngày thường

vui lòng để ý và tuân giữ, nhất là vào ngày Chúa
nhật, xin vui lòng theo sự hướng dẫn của Ban Tiếp
Dẫn.
8. Những thành viên thuộc dạng vulnerable (dễ bị ảnh
hưởng mạnh bởi dịch bệnh như cao niên, đau bệnh
thường xuyên,…) không nên tham dự Thánh lễ vào
lúc này. Những ai có các triệu chứng giống như Covid
-19 không dự Thánh lễ.
9. Mọi người phải đeo khẩu trang khi đến nhà thờ dự lễ,
chầu Thánh Thể hay đọc kinh.
10. Những ai tham dự Thánh lễ nên luôn mang theo sanitizer tay và sanitize trước khi tham dự Thánh lễ và
trước khi rước Mình Thánh Chúa.
11. Sẽ không có đưa chuyền giỏ tiền dâng cúng. Thay vào
đó, giỏ tiền sẽ đặt ở đầu nhà thờ và các lối vào để mỗi
người tự mình bỏ vào. Nếu có thể, xin sử dụng dâng
cúng online.
12. Không được nắm tay lúc đọc kinh Lạy Cha.
13. Phần Chúc Bình an được tạm ngưng trong giai đoạn
này.
14. Khi đi lên rước lễ, xin đứng cách nhau 2 hàng ghế.
15. Xin rước Mình Thánh Chúa bằng tay.
16. Những ai rước Mình Thánh xin vui lòng lấy khẩu
trang ra khỏi miệng và lấy bao tay ra trước khi đến
rước Mình Thánh.
17. Những ai giúp trao Mình Thánh sẽ phải sanitize hai
bàn tay trước đó và đeo khẩu trang khi trao Mình
Thánh.
18. Vào ngày lễ nếu có Ban Tiếp Dẫn (ngày Chúa nhật
hay lễ trọng vào ngày thường), Ban sẽ hướng dẫn mọi
người theo thứ tự khi ra về.
19. Sau bài ca kết lễ, chỉ có đọc Kinh Trông Cậy và các
Câu Lạy mà thôi.
20. Giờ giải tội tại nhà thờ là thứ Bảy hàng tuần, từ 4:00
pm – 5:00 pm. Ngoài ra, xin gọi cha xứ làm hẹn.
21. Những thắc mắc liên quan đến rửa tội cho em bé, xức
dầu và đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, làm
phép nhà, xin vui lòng liên lạc với cha xứ ở số điện
thoại di động: 520-465-4414.
22. Hiện tại, văn phòng giáo xứ, mọi sinh hoạt của Giáo
xứ, của các Hội đoàn vẫn tiếp tục tạm ngưng, trừ một
số trường hợp riêng. Nếu có nhu cầu hay thắc mắc,
xin gọi hay nhắn tin cho cha xứ ở số điện thoại di
động: 520-465-4414.
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DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG
TRÌNH QUỸ XÂY DỰNG

SUNDAY REFLECTION
Love Commanded
Jesus came not to abolish the Old Testament law
but to fulfill it (see Matthew 5:17). And in today’s Gospel, He reveals that love—of God and of neighbor—is the
fulfillment of the whole of the law (see Romans 13:8–
10).

Tuần October 18, 2020
4787. Acct # 1534: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
4788. Acct # 1968: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
4789. Acct # 1329: Pledge $20,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
4790. Acct # 2016: Dâng cúng $30.00
4791. Acct # 1069: Pledge $20,000.00; Dâng cúng tiếp $500.00
4792. Acct # 1036: Pledge $9,000.00; Dâng cúng tiếp $231.50
4793. Acct # 1361: Dâng cúng $100.00
4794. Acct # 1138: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $40.00
4795. Acct # 1552: Pledge $7,300.00; Dâng cúng tiếp $600.00
4796. Acct # 1295: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $250.00
4797. Acct # 1709: Dâng cúng $100.00
4798. Acct # 1137: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $400.00
4799. Acct # 2004: Dâng cúng $100.00
4800. Acct # 1415: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
4801. Acct # 1881: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00
4802. Acct # 1406: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
4803. Acct # 1205: Dâng cúng $10.00
4804. Acct # 1497: Pledge $5,140.00; Dâng cúng tiếp $20.00
4805. Acct # 10194: Dâng cúng $100.00
4806. Acct # 1911: Pledge $26,000.00; Dâng cúng tiếp $50.00
4807. Acct # 1765: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
4808. Acct # 1206: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $500.00
4809. Acct # 1825: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
4810. Acct # 1142: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
4811. Acct # 1946: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
4812. Acct # 1572: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
4813. Acct # 1807: Pledge $3,600.00; Dâng cúng tiếp $100.00
4814. Acct # 1778: Dâng cúng $30.00
4815. Acct # 1571: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
4816. Acct # 1332: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
4817. Acct # 1745: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
4818. Acct # 1795: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
4819. Acct # 1215: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
4820. Acct # 1342: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00
4821. Acct # 1626: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
4822. Acct # 1932: Pledge $8,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
4823. Acct # 1977: Pledge $15,000.00; Dâng cúng tiếp $250.00
4824. Acct # 1616: Pledge $10,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
4825. Acct # 1967: Dâng cúng $5,000.00
4826. Acct # 1987: Pledge $14,000.00; Dâng cúng tiếp $167.00
4827. Acct # 1239: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
4828. Acct # 1978: Dâng cúng $100.00
4829. Acct # BNB: Dâng cúng $2,440.00
4830. Acct # BNB: Dâng cúng $2,368.00
4831. Acct # 1238: Pledge $15,000.00; Dâng cúng tiếp
$1,200.00

Devout Israelites were to keep all 613 commands
found in the Bible’s first five books. Jesus says today that
all these, and all the teachings of the prophets, can be
summarized by two verses of this law (see Deuteronomy
6:5; Leviticus 19:18).

He seems to summarize the two stone tablets on
which God was said to have engraved the Ten Commandments (see Exodus 32:15–16). The first tablet set out
three laws concerning the love of God, such as the command not to take His name in vain; the second contained
seven commands regarding love of neighbor, such as
those against stealing and adultery.
Love is the hinge that binds the two tablets of the
law. For we can’t love God, whom we can’t see, if we
don’t love our neighbor, whom we can (see 1 John 4:20–
22).
But this love we are called to is far more than
simple affection or warm sentiment. We must give ourselves totally to God—loving with our whole beings,
with all our heart, soul, and mind. Our love for our neighbor must express itself in concrete actions, such as those
set out in today’s First Reading.

We love because He first loved us (see 1 John
4:19). As we sing in today’s Psalm, He has been our deliverer, our strength when we could not possibly defend
ourselves against the enemies of sin and death.
We love in thanksgiving for our salvation. And in
this become imitators of Jesus, as Paul tells us in today’s
Epistle—laying down our lives daily in ways large and
small, seen and unseen; our lives offered as a continual
sacrifice of praise (see John 15:12–13; Hebrews 13:15).

(Scott Hahn, https://stpaulcenter.com/audio/sundaybible-reflections/for-your-life-scott-hahn-reflects-on-

Tổng số tiền dâng cúng cho chương trình quỹ xây
dựng tuần October 18, 2020: $16,906.50.
To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.
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8, 10 and 12 Month CD
1.75% *APY

The rate is eīecƟve as of November 18 , 2019 and
subject to change without noƟce. *APY = Annual

PHҔ HҙґNG NAM trong khu
CARROLLTON PLAZA nay ĜҼi thành
PHҔ WONDER vӀi CHҘ MҒI, ѷU
B҃P MҒI, MÓN MҒI-NGON TUY҇T!!!
ҭc biҵt:
Phӂ, Hӆ Ɵұu Mӎ Tho, Mǈ Hoành
Thánh Xá Xíu, Bún Bò Huұ, Các Món
Cҿm, Mǈ xào thuҥn túy Viҵt Nam
thҿm ngon và NhiҲu món ĉn HѶP
Cҥn thӄ Nail biұt làm bҾt, bao lӇҿng Grand Nail Spa: 2175 E Southlake DѹN KHÁC. TӇng BӉng Khai TrӇҿng!
tӉ $900-1000. Trong khu Lewisville. blvd., Southlake TX. Cҥn tuyҳn thӄ bҾt TӇng BӉng Khai TrӇҿng! ҷa chҶ:
Tiҵm Ĝóng cӊa ngày Chӆ NhҨt. Chҽ làm dip 2 màu cҩt. ParkƟme or FullƟme. 3030 N Josey ln Suite 118, Carrollton.
viҵc vui vү. Xin liên lҢc 214-7130768.
SҺ Phone 972-810-0879
Xin Liên LҢc LiҴu 817 903 9985
To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.
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CҪN NGѬӠI

Venetian Nail Spa (Plano, TX Mӻ trҳng, típ cao)
cҫn tuyӇn nhân viên:
1. Nhân viên quét dӑn, lau chùi
tiӋm. Không cҩn tiӃng Anh.
2. Phө tá quҧn lý tiӋm
3. Nhân viên tiӃp tân

4. Nail Tech

L/L: David Trҫn, 214-718-7906

To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.
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703 E Poineer Pkwy Arlington TX 76010
Bus. 817-271-8128. Cel. 817-899-6552.
Open 7days a week 8 am - 8:30 pm

x Bánh Bèo Chiên
x Bánh Bгt LЭc

x Bún ThЬt Nмеng
x Bún ChИ Giò
x Cдm HЦn

x Bún Bò HuЦ
x Bún HЦn
x Cдm Gà XЯi Mи
ҭc Biҵt: Mì Quңng Chính GҺc à NҬng
NhҨn ҭc Tiҵc: HҸp BҢn & Sinh NhҨt
(Giá Phңi Chĉng)

RELIABLE ROOFING &
INSULATION
* KiӇm tra mái nhà miӉn phí
* Không trҧ tiӅn túi
* Làm viӋc vӟi bҧo hiӇm
* Bҧo ÿҧm khách hàng hài lòng
100%
L\L David Trҫn 214-718-7906

Nhұn làm Hoa: Ĉám Tang,
Sinh Nhұt, Bàn Thӡ.
* NhiӅu kiӇu mүu
ÿҽp theo yêu cҫu.
* Giao Hoa tұn nѫi
quý khách muӕn gӣi.

TiӋm ӣ Denton cҫn gҩp nhiӅu thӧ
Nail giӓi, full time biӃt làm bӝt p/
w, nexgen, gel, tay chân nѭӟc.
TiӋm khu Mӻ trҳng, good income,
chӫ dӉ chӏu, hoà ÿӗng. Cѫ hӝi tӕt
cho nhӳng ai muӕn co thu nhұp tӕt
và chӛ làm thoҧi mái. NӃu muӕn
bao lѭѫng $750-$1200. Liên lҥc:

Xin L/L Sѫ Thu Hà: 206-643-1541
Email: anehanguyen@gmail.com 940-367-5271 (Benny)
TiӋm Nail ӣ Coppell cҫn tuyӇn
thӧ làm Dipping, Gel, và chân tay
nѭӟc.

CҪN BÁN TIӊM NAIL ӣ thành phӕ
Princeton, Texas. Cách Dallas, Garland
khoҧng 35 phút, McKinney, Allen
khoҧng 15 phút.

TiӋm rҩt gҫn và thuұn tiӋn cho TiӋm rӝng 2000 sqt. 19 ghӃ, 8 bàn, 2
thӧ vùng Carrollton và Lewisvile. phòng wax. TiӋm nҵm kӃ bên Walmart.

Xin liên lҥc sӕ phone:
469-549-0509 hoһc
682-472-3357

Mӟi build ÿѭӧc hѫn 1 năm. Income
$50,000 - $60,000/ tháng. Rent $5,000.
Bao lѭѫng $800 - $1,000. TiӋm ӣ Lewisville. Xin liên lҥc: Thùy 480-686-1055
hoһc Annie 408-693-6268

https://smile.amazon.com/ch/71-1050669

To subscribe, email to HiepThong@thanhtamdallas.org with the word ‘subscribe’ on the subject line.
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